Sanyu Onderwijs biedt in samenwerking met diverse professionals in het schooljaar 2020-2021
verschillende activiteiten voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Fulltime basisonderwijs in kleine groepen voor kinderen van 4-11 jaar
We hebben nog plek in onze groep. Jongens en zeker ook meiden zijn van harte welkom om te
onderzoeken of onze school voor hen een passende leerplek is.

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en professionals in de kinderopvang
Sanyu en praktijk Beeldfijn bieden professionals in de kinderopvang en het onderwijs vanaf oktober 2020
de mogelijkheid in kleine groepjes deel te nemen aan een traject bestaande uit enkele 4 lezingen/
trainingsmomenten in combinatie met een praktijkstage van 5 of 10 schooldagen. Meer informatie volgt
binnenkort op de website. Nu al interesse? Meld je aan….. dan houden we je op de hoogte.
Kosten: 150-200 euro pp

Plusklas Wereldkids voor kinderen van 5-9 jaar
Wanneer: Dinsdag of Woensdag 8.45-11.45uur start bij voldoende aanmeldingen begin oktober 2020
Kosten: 400 euro per kind voor 8 bijeenkomsten.

Over8, Wereldkids voor kinderen in groep 7/8
Wanneer: Op vrijdagen en maandagen gedurende het gehele schooljaar. Start eind augustus 2020.
Kosten: afhankelijk van de invulling en aanwezigheid.
Zie voor meer informatie de website.

Peuter- en kleuterplusklas voor kinderen van 3,5 tot 5 jaar
Wanneer: Woensdag 9.00-11.00uur start bij voldoende aanmeldingen eind september 2020
Kosten: 150 euro voor zes bijeenkomsten.

Inloop voor kinderen van 3-5 jaar met (groot)ouders.
Wanneer: 1x per maand op woensdag 11.00-12.00uur. Zie data website.
Kosten: geen

Make your choice voor meiden op de Middelbare School 12-16 jaar
Talentlab voor creatieve denkers; Ontmoeting en creativiteit onder leiding van een bezielend professional.
Wanneer: Op een nader te bepalen avond donderdag/ vrijdag vanaf eind augustus.

Ontmoeting met koffie, thee en spel
Ontmoetingsmomenten voor kinderen met (groot) ouders.
Wanneer: 1x per maand op zaterdag of zondag. Zie de website voor meer informatie.
Kosten: 10 euro per gezin met max 2 kinderen.

Voor Aanmelding of meer informatie: zie www.sanyu-onderwijs.nl
of mail naar info@sanyu-onderwijs.nl

Sanyu Onderwijs adres: Korte Verspronckweg 7-9 Postbus 2311 2002 CH Haarlem
Email: info@sanyu-onderwijs.nl

Website: sanyu-onderwijs.nl

